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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Διοικητή 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 

2. Διοικητή 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης 

 

ΘΕΜΑ: Άµεση κι επιτακτική ανάγκη προσλήψεων Νοσηλευτών στη Βόρεια 

Ελλάδα 

 

 Με αφορµή τη σοβαρή κατάσταση, ιδίως στα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης 

και την ασφυκτική πίεση που ασκείται στο σύστηµα υγείας, το 2ο ΠΤ Μακεδονίας 

και Θράκης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος σας επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

Ως γνωστόν, υπάρχει πληρότητα στις ήδη υπάρχουσες ΜΕΘ και άµεσο 

διαρκές άνοιγµα νέων κλινών σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας, 

χωρίς όµως να υπάρχει αντίστοιχα επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό και δη 

εκπαιδευµένο. Το νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί, αγωνίζεται µε κάθε 

πρόσφορο µέσον, χωρίς άδειες και επαρκή ανάπαυση να ανταπεξέλθει σε µια άνευ 

προηγουµένου εισροή ασθενών, 

   Όπως γνωρίζετε, στην πολύ δυσχερή συγκυρία που ζει ο πλανήτης και η 

χώρα µας ειδικότερα, οι επαγγελµατίες υγείας και δη οι Νοσηλευτές, ευρισκόµενοι 

στην πρώτη γραµµή, εκθέτουν µε αυταπάρνηση την υγεία και την ασφάλεια τους σε 

κίνδυνο προκειµένου να ασκήσουν µε επιµέλεια τα καθήκοντά τους και να παρέχουν 

νοσηλευτική φροντίδα στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Έτσι, αντιµετωπίζουν στην 
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πρώτη γραµµή µια παγκόσµια κρίση µε τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και 

εξοπλισµό και στηρίζοντας το ΕΣΥ µε όλες τους τις δυνάµεις εδώ και χρόνια. 

 Παρά τις ήδη πραγµατοποιηθείσες προσλήψεις του Υπουργείου σε 

υγειονοµικό προσωπικό, η «επίθεση που δέχεται» το σύστηµα υγείας είναι πέρα από 

κάθε προηγούµενο, µε αποτέλεσµα η στελέχωση σε αρκετά νοσοκοµεία της 

Θεσσαλονίκης να είναι εκ νέου κάτω από τα ασφαλή όρια. 

 Τη δραµατική κατάσταση επιδεινώνει η αναπόφευκτη διασπορά του 

covid-19 στο νοσηλευτικό προσωπικό, µε υψηλό ποσοστό αυτού να νοσεί, µε 

αποτέλεσµα τον αποδεκατισµό του σε αρκετές κλινικές Νοσοκοµείων. 

  Οι υπηρετούντες Νοσηλευτές εργάζονται άοκνα, πολλοί πάσχουν από χρόνια 

νοσήµατα, είναι ήδη επιβαρυµένοι από τα πολλά έτη βαριάς και επικίνδυνης 

εργασίας, αρκετοί έχουν λάβει ειδικές αναρρωτικές άδειες και ανήκουν σε ευπαθείς 

οµάδες ή οµάδες αυξηµένου κινδύνου.  

 Είναι σχεδόν αδύνατη εποµένως η ασφαλής στελέχωση των Τµηµάτων 

των Νοσοκοµείων και η τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας, κυρίως µε τις ΜΕΘ και τα τµήµατα που βρίσκονται σε 

ετοιµότητα για την αντιµετώπιση του covid-19. Η κατάσταση θα γίνει δραµατική 

µε το άνοιγµα των νέων κλινών ΜΕΘ που εξαγγέλθηκαν, αν δεν συνοδευτεί µε 

προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Η µεταφορά προσωπικού από τα Κέντρα 

Υγείας, που έχουν αποφασίσει οι ΥΠΕ, δεν θα λύσει το πρόβληµα. 

 Η αυτονόητη παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, η ασφαλής στελέχωση και η 

οµαλή λειτουργία συνέχεται και µε το ανθρώπινο δυναµικό. Οι υπηρετούντες 

νοσηλευτές έχουν οδηγηθεί στην εξουθένωση, καθώς ο αριθµός τους είναι ανεπαρκής 

και ξεπερνούν καθηµερινά τον εαυτό τους προκειµένου να στηρίξουν το ΕΣΥ, µε τις 

αντοχές τους να µειώνονται ηµέρα µε την ηµέρα, η δε πανδηµία τους έχει πλήξει σε 

µεγάλο ποσοστό και ως ασθενείς. 

 Kατά την επίσηµη ενηµέρωση από το Υπουργείο Υγείας, το επόµενο 

διάστηµα είναι ιδιαιτέρως κρίσιµο και τα Νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης είναι 

αναγκαίο να είναι σε πλήρη ετοιµότητα, επαρκώς στελεχωµένα. 

 Είναι αυτονόητο πως το άνοιγµα νέων κλινών ΜΕΘ πρέπει να συνοδευτεί 

από άµεση πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, διαφορετικά η λειτουργία τους 

είναι κενό γράµµα και τίθεται ζήτηµα προστασίας της δηµόσιας υγείας. 
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  Συνεπώς, σας καλούµε όπως άµεσα προβείτε σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια 

για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, ιδίως στα Νοσοκοµεία της 

Θεσσαλονίκης. 

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ    Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ 


